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Total
52.937      

casos confirmados
10,5% (últimos 30 dias)
2,1% (última semana)

216
óbitos registrados

2,9% (últimos 30 dias)
1,4% (última semana)

40.479
casos confirmados

126
óbitos registrados

Pessoas Presas

12.458
casos confirmados

90
óbitos registrados

Servidores
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Covid-19 no Sistema Prisional

Para além do impacto que a Covid-19 traz ao sistema prisional, a proliferação da doença no interior desses estabelecimentos 
constitui uma ameaça para a sociedade como um todo. A alta rotatividade de pessoas nos presídios – seja no ingresso e na 
liberação de presos, ou na circulação de funcionários – faz com que esses indivíduos se tornem vetores para a transmissão da 
doença. 

É importante ressaltar que, no ambiente prisional, diversas características agravam as condições de proliferação do vírus e 
dificultam as condições de prevenção e tratamento, como a superlotação e as precárias possibilidades de isolamento social e 
de higienização adequada, transformando esses espaços em “incubadoras” de reprodução do vírus.

Um dos mais detalhados estudos dedicados a mensurar os impactos do aprisionamento sobre a transmissão da Covid-19, tanto entre os 
encarcerados e servidores, quanto entre a população em geral, identificou que há diferenças muito significativas na evolução dessas transmissões 
quando há ou não a presença de um presídio na região. O estudo, desenvolvido por pesquisadores das Universidades de Washington, 
Pennsylvania e Tennessee, nos EUA, realizou o experimento em uma província próxima à cidade de Pittsburgh. 

Outra conclusão importante do levantamento, reverberando achados similares de muitos outros trabalhos sobre Covid-19 e prisões, é a quase 
impossibilidade de se criar condições adequadas de higiene e de distanciamento social nesses ambientes – de modo que a redução da população 
carcerária seria a única forma realmente eficaz de reduzir as contaminações pelo vírus. De acordo com o estudo, a suspensão de aprisionamentos 
de 83% de indivíduos acusados de crimes leves reduziria as infecções na população carcerária em 71,8%, em 2,4% entre os funcionários e em 12,1% 
entre a comunidade em geral.

Referência: Lofgren, Eric e outros. The Epidemiological Implications of Incarceration Dynamics in Jails for 
Community, Corrections Officer, and Incarcerated Population Risks from COVID-19. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.08.20058842.
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Casos confirmados e óbitos por Região - Sistema Prisional

Servidores Pessoas Presas

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados

Atualizado em: 07/12/2020
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Prisional

Pessoas Presas

1o caso

DATA 17/4 27/4 11/5 25/5 8/6 22/6 6/07 20/07 03/08 17/08 31/08 14/09 28/09 13/10 26/10 9/11 23/11 7/12

ÓBITOS
(registro 

cumulativo)
2 11 25 36 52 58 64 71 82 90 104 110 111 115 119 121 124 126
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Prisional

Servidores

1o caso

DATA 27/4 11/5 25/5 8/6 22/6 06/07 20/07 03/08 17/08 31/08 14/09 28/09 13/10 26/10 9/11 23/11 7/12

ÓBITOS
(registro 

cumulativo)
2 15 29 40 48 61 65 68 75 77 82 84 85 86 89 89 90
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*SP: Os dados incluem 1.014 confirmados com exame PCR e 10.201 testes rápidos com resultados positivos, além de 35 óbitos.
*RJ: Os dados incluem 48 confirmados com exame PCR e 413 testes rápidos com resultados positivos, além de 16 óbitos.

Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Prisional
 

Pessoas Presas

UF AM MA PI SE MS PB RO AC MT SC CE DF ES PR GO MG PE RR RS *RJ *SP

ÓBITOS 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 16 35

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.
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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Prisional

Servidores

*SP: Os dados incluem 1.174 confirmados com exame PCR e 823 testes rápidos com resultados 
positivos, além de 31 óbitos.
*RS: A Seapen/RS suspendeu a divulgação do número de servidores positivos para Covid-19..

UF CE DF PB PE PI SC AM PR SE AL ES MG TO BA RJ MT RO PA MA SP

ÓBITOS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 9 31

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.
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Realização de testes para detecção de Covid-19

Sistema Prisional - Estadual

*CE: Informados 14.734 testes, sem distinção entre PPL e 
servidores (portanto não contabilizados no total).

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve 
disponibilização do dado.

UF
Testes Realizados

Pessoas Privadas 
de Liberdade

Servidores

AC 448 748
AL 215 466
AP 2426 440
AM 305 76
BA 1249 5972
CE* 14734
DF 10578 6462
ES 1859 675
GO 7026 4983
MA 1332 1119
MT 6846 1489
MS 4844 460
MG 12116 1833
PA 2036 1031

Total de Testes*

Pessoas Privadas de 
Liberdade:

162.256

Servidores:
54.775

UF
Testes Realizados

Pessoas Privadas 
de Liberdade

Servidores

PB 137 326

PR 2403 1408

PE 2646 1353

PI 2950 1227

RJ 2966 2016

RN 1927 1462

RS 14036 1008

RO 400 400

RR - -

SC 5059 3444

SP 76187 15453

SE 900 498

TO 1365 426

● Testes realizados até 30/11. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 07/12, pelos GMFs 
nos respectivos estados. 
Os números de testes 

realizados são atualizados 
quinzenalmente
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Realização de testes para detecção de Covid-19

Sistema Prisional - Federal

● Testes realizados até 30/11. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 7/12, pelos GMFs 
nos respectivos tribunais. 
Os números de testes 

realizados são atualizados 
quinzenalmente

Unidade

Testes Realizados

Pessoas Privadas de 
Liberdade

Servidores

Penitenciária 
Federal de 

Catanduvas/PR
51 36

Penitenciária 
Federal de Campo 

Grande/MS
51 241

Total de Testes

Pessoas Privadas de 
Liberdade:

102

Servidores:
277
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Covid-19 no Sistema Socioeducativo

24
óbitos registrados

5.142
casos confirmados

Total

1.122
casos confirmados

0
óbitos registrados

Adolescentes em privação de liberdade

4.020  
casos confirmados

24
óbitos registrados

Servidores

Atualizado em: 07/12/2020

4,3% (últimos 30 dias)  10,3% (últimos 30 dias) 
4,7% (última semana)
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Casos confirmados e óbitos por Região - Sistema Socioeducativo

Servidores Adolescentes em privação de Liberdade

Atualizado em: 07/12/2020

● Casos 
confirmados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Socioeducativo

Adolescentes Privados de Liberdade
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Socioeducativo

Servidores

DATA 22/6 06/07 20/07 03/08 17/08 31/08 14/09 28/09 13/10 26/10 9/11 23/11 7/12

ÓBITOS
(registro 

cumulativo))
11 14 16 17 17 19 21 22 22 22 22 24 24
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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Socioeducativo
 

Adolescentes Privados de Liberdade

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.

*DF: Inclui dados da internação, semiliberdade e medidas em meio aberto..
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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Socioeducativo

Servidores

UF AC AP CE DF ES RS BA AL PE SP

ÓBITOS 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.

*BA: Os dados incluem 56 confirmados com exame PCR e 155 testes rápidos com resultados positivos, 
além de 15 casos confirmados pelas empresas prestadoras de serviços terceirizados.
*DF: Inclui dados da internação, semiliberdade e medidas em meio aberto.
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Realização de testes para detecção de Covid-19

Sistema Socioeducativo

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve 
disponibilização do dado.

Total de Testes

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade:

10.249

Servidores:
20.082

● Testes realizados até 30/11. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 07/12, pelos GMFs 
nos respectivos estados. 
Os números de testes 

realizados são atualizados 
quinzenalmente

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

PB - -

PR 250 600

PE 787 991

PI 5 -

RJ 276 156

RN 36 101

RS 612 2016

RO 50 241

RR 90 112

SC 68 815

SP 4760 7335

SE 221 100

TO 16 72

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

AC 50 224
AL 98 180
AP 5 75
AM - -
BA 967 2204
CE 325 727
DF 1072 2380
ES - -
GO 28 597
MA 2 315
MT 56 404
MS 132 167
MG - -
PA 343 270


